
حضور برج إيفل شل الربع من المعتاد

وفقًا لتوقعات الشركة العاملة ، سيستقبل النصب األيقون ما مجموعه 1.5 مليون زائر
.هذا العام ، مقارنة بـ 6.2 مليون ف عام 2019

عاد برج إيفل ، الذي تعرض لصعوبة مالية بسبب األزمة الصحية ، ف أكتوبر إل مستويات الحضور قبل كوفيد واستأنف مشروع
الرسم الخاص به ، والذي يجب أن يتمل لدورة األلعاب األولمبية لعام 2024. وأشارت الشركة المشغلة لبرج إيفل (سيت) إل أن
السيدة الحديدية الت أعيد افتتاحها ف يوليو بعد قرابة تسعة أشهر من إغالقها ، شهدت "شهر أكتوبر جميل" بفضل "عودة حقيقية
.للسياحة" ف العاصمة

لم يؤد اعتماد بطاقة الصحة ف منتصف الصيف إل إبطاء هذا االرتفاع. قام برج إيفل ، الذي قدم اختبارات مستضدة لزواره
الذين لم ين لديهم رمز االستجابة السريعة، بإيقافهم بعد أن نفذوا 14000 منهم منذ 21 يوليو. كان الحضور الصيف 13000 زائر
.٪يوميا ، مقارنة بـ 25000 زائر ف فترة ما قبل كوفيد ، وهو الهدف ، مع مراعاة سعة المصاعد بنسبة 50

من 14000 ف أيام عطلة نهاية األسبوع ف سبتمبر ، ارتفع عدد الزوار إل أكثر من 20000 ف أكتوبر ، أي "أفضل مما كان عليه
مما يترقب"عودة األوروبيين القريبين" واألمرييين ، الذين اآلن , SETE ف عام 2019 ف عطلة نهاية األسبوع" ،كما يشير
التدريج عام 2019 ، فإن هذا التعاف ن مع توقع 1.5 مليون زائر لعام 2021 مقابل 6.2 مليون فلون 10٪ من العمالء. ليش
."لن يغط الخسائر المتراكمة" مع األزمة ، بحسب المصدر نفسه

من بين المعالم األثرية األكثر زيارة ف العالم ، كان يجب إغالق هذا الرمز لفرنسا من منتصف مارس إل نهاية يونيو 2020 ،
خسائر Sete عندما حدث اإلغالق األول ، ثم مرة أخرى من نهاية أكتوبر 2020 إل منتصف يوليو 2021. كما نتيجة لذلك ، يتوقع
قدرها 75 مليون يورو للعام الحال ، بعد عجز أول قدره 52 مليون لعام 2020. الهدف من قرض مضمون من قبل الدولة ‐ 25
مليون يورو ‐ وإعادة رسملة مساهمها الرئيس ، مدينة باريس ، الت تقدر بنحو 60 مليون يورو ، تقدمت الشركة بعدة طلبات
أيضا إل أنه تم تعليق أعمال الطالء منذ بداية فبراير بسبب آثار Sete للمساعدة ، خاصة من الدولة. "المناقشات جارية". يشير
.الرصاص فوق الحد التنظيم ، واستؤنفت أعمال الطالء ف 11 أكتوبر ببروتوكول جديد
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